نقد تاریخی داستان اجرای حد قذف توسط پیامبر(ص) در رویداد افک با توجه
به گزارشات قرآن
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روایــات افــک عایشــه بــه عنــوان معـ ِ
ـرف مصــداق آیــه افــک ،در منابــع اهــل تســنن بــه شــهرت رســیدهاند .امــا

از دیربــاز ایــن ســوال مطــرح بــوده کــه چــرا پیامبــر (ص) طبــق ادعــای روایــات افــک عایشــه ،اجــرای حــد را یــک مــاه
بــه تعویــق انداخــت و پــس از یــک مــاه تنهــا چهــار نفــر را حــد زد نــه یــک عصبــه را؟ از آنجــا کــه ایــن ســوال عصمــت
پیامبــر (ص) را زیــر ســوال میبــرد ،برخــی اندیشــمندان ایــن امــکان را مطــرح کردهانــد کــه آیــه قــذف پــس از آیــات
افــک نــازل شدهباشــد و علــت عــدم اجــرای بالفاصلــه حکــم حــد ،عــدم تشــریع حکــم حــد قــذف بودهاســت .امــا بــا
توجــه بــه ایــن کــه حکــم عطــف بــه ماســبق نمیشــود ،ایــن پاســخ نمیتوانــد مشــکل روایــات افــک عایشــه را حــل
کنــد .یعنــی اگــر یــک مــاه پــس از شــیوع افــک ،حکــم وجــوب حــد قــذف نــازل شدهباشــد ،پیامبــر(ص) نمیبایســت
تهمتزننــدگان را کــه بــه ســبب ندانســتن حکــم معــذور بودهانــد ،حــد بزنــد .در ایــن مقالــه امــکان دیگــری مطــرح
شــده کــه آیــات قــذف میتواننــد بــه همــان ترتیــب مصحــف پیــش از آیــات افــک ،امــا پــس از بــاال گرفتــن شــایعه
نــازل شدهباشــند .در ایــن صــورت چــون حکــم شــرعی عطــف بــه ماســبق نمیشــود ،زدن حــد بــر پیامبــر (ص) واجــب
نبــوده اســت .گزارشــات قرآنــی از رویــداد افــک ،از آن جهــت کــه فضایــی را تصویــر میکننــد کــه تهمــت نــاروا
دهــان بــه دهــان پخــش شــده و اوج گرفتــه بــود ،ایــن نظریــه را تاییــد میکننــد .چــرا کــه اگــر حکــم حــد قــذف پیــش از
اوج گرفتــن شــایعه نــازل شــدهبود ،افــراد جســارت ســاختن و پخــش تهمتــی چنیــن زشــت را علیــه همســر پیامبــر(ص)
پیــدا نمیکردنــد .بنابــر ایــن اجــرای حــد بــر چهــار نفــر توســط پیامبــر(ص)  ،داســتانی ســاختگی و خــالف گزارشــات
قرآنــی و غیرقابــل پذیــرش اســت.
کلیدواژهها :آیات افک ،مصداق آیات افک ،آیه قذف ،عصمت پیامبر ،حد قذف ،عایشه ،ماریه.

 -2استادیار دانشکده اصول دین.
 -3کارشناس ارشد علوم قرآن و حدیث ،دانشکده اصول دین مرکز تهران.
تاریخ دریافت مقاله97/1/25 :؛ تاریخ پذیرش مقاله.97/4/5 :
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 -1استاد دانشکده الهیات دانشگاه تهران.

maaref@ut.ac.ir

 /// 8پژوهش دینی ،شماره  ،36بهار و تابستان 1397

 .1طرح مسئله
مشــهورترین روایــات وارد در ســبب نــزول آیــات افــک ،روایــت افــک عایشــه اســت
کــه در منابــع عامــه مشــهور و مــورد پذیــرش آنهاســت و از آن طریــق وارد منابــع شــیعه
شــده و بعضــی مفســران شــیعه نیــز آن را پذیرفتهانــد .گرچــه بــر روایــات افــک عایشــه
اشــکاالت نقدالحدیثــی اساســی وارد اســت امــا بحــث اجــرای حــد بــر چهــار نفــر از قاذفیــن
بــه عایشــه توســط پیامبــر(ص)  ،بــه ســبب تقابــل بــا آیــات قــرآن و عصمــت پیامبــر(ص)
در رابطــه بــا عــدم اجــرای بالفاصلــه حکــم حــد بــه عنــوان رهبــر جامعــه اســالمی و معطــل
گذاشــتن آن بــه مــدت حداقــل یــک مrاه ،و نیــز بــه ســبب تقابــل بــا گزارشــات قرآنــی کــه
از وســعت شــیوع تهمــت نــاروا بــر یکــی از زنــان جامعــه اســالمی حکایــت میکنــد بــا متــن
روایــت کــه تنهــا از حــد خــوردن چهــار نفــر ســخن میرانــد ،از نــکات قابــل نقــد روایــات
افــک عایشــه اســت کــه جــای تامــل دارد و تقابلهــای بســیاری را بیــن علمــای مســلمان
رقــم زدهاســت .بنابرایــن مســئله حــد قاذفیــن بــه همســر پیامبــر(ص)  ،هنــوز کنــکاش جدیدی
را میطلبــد و ایــن ســوال مطــرح اســت کــه آیــا زدن حــد بــر آنــان ،بــه پیامبــر(ص) واجــب
بــوده اســت یــا خیــر و آیــا پیامبــر(ص) در اجــرای حــد الهــی کوتاهــی کــرده اســت یــا خیــر
و بــر اســاس کــدام دالیــل میتــوان بــه درســتی پاســخ حکــم کــرد.

 .2مقدمه
رویــداد افــک از ماجراهــای پرجنجــال تاریــخ اســالم ،از گذشــته تــا کنــون ،بــوده
اســت .طبــق گــزارش قرآنــی از ایــن رویــداد ،بانویــی شــوهردار و مومــن از جامعــه اســالمی
نــاروا بــه جهــت ناآگاهــی مســلمانان از بزرگــی گنــاهِ زدن تهمــت نــاروا بــه زن شــوهردار ،به
شــکل یــک شــایعه در جامعــه دهــان بــه دهــان پخــش شــده و مــورد بــاور قــرار میگیــرد.
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مــورد تهمــت نــاروای یــک گــروه همبســته از مســلمانان شــاخص قــرار گرفتــه و ایــن تهمــت

نآ تاریری دیرتان ی دیب ک

دا تار پ اص(دبما در روی ید یدح با تا س بس د یرشاا دقن 9 ///

مفســران قــرآن معتقدنــد بــه جهــت ســیاق آیــات و نیــز بــه جهــت روایــات تفســیری ایــن زن
قطعــا یکــی از همســران پیامبــر(ص) بــوده ،در نتیجــه ایــن شــایعات نــه تنهــا آن بانــو ،کــه
پیامبــر(ص) را نیــز آمــاج تیرهــای زهرآگیــن خــود قــرار داده بودهانــد .روایــات تفســیری،
مصــداق آیــه افــک را بانــو ماریــه یــا بانــو عایشــه میداننــد .امــا روایــات افــک عایشــه و
افــک ماریــه از نقطــه نظــر اجــرای حــد دارای اشــکاالت اساســی حــل نشــده میباشــند .ایــن
مقالــه برآنســت تــا بــا طــرح اشــکاالت پاســخ داده نشــدهی افــک عایشــه در زمینــه اجــرای
حــد توســط پیامبــر(ص) کــه ادعــا دارنــد پیامبــر(ص) حــد را یــک ماه پــس از بروز و شــیوع
شــایعه وآن هــم فقــط در مــورد  4نفــر اجــرا کــرد ،و ســﭙس توجــه بــه گزارشــات قرآنــی و
تفاســیر قــرآن کریــم موجــود بخصــوص تفســیر المیــزان و بازخوانــی دقیــق و تدبــر در آیــات
مربــوط بــه ایــن رویــداد امــکان دیگــری مبنــی بــر ایــن کــه پیامبــر(ص) اساســا حــدی بــر
تهمتزننــدگان بــه همســر خویــش جــاری نکــرده اســت را بررســی و دالیــل درســتی ایــن
امــکان را ارائــه دهــد .در ایــن نوشــتار ســعی شــده اســت از روش عالمــه طباطبایــی در تفســیر
آیــات افــک پیــروی و دالیــل بــا تحلیــل منطقــی و اصــل قــرار دادن گزارشــات قرآنــی بــه
صورتــی ارائــه شــود کــه بتوانــد اقنــاع کننــده همــه اندیشــمندان مســلمان ،و نــه شــیعه بــه
طــور خــاص ،باشــد .نتیجــهای کــه بــه طــور منطقــی از اثبــات موضــوع ایــن مقالــه بــه دســت
میآیــد در مرحلــه اول کنــار گذاشــتن یــک ســری روایــات تفســیری مشــهور کــه در تقابــل
کامــل بــا قــرآن کریــم و شــان پیامبــر (ص) هســتند ،و کارهایــی را در رابطــه بــا اجــرای
حــد بــه پیامبــر(ص) نســبت میدهنــد کــه بــا عصمــت پیامبــر(ص) در تقابــل و انجــام آنهــا
از شــان رســالی پیامبــر(ص) بــه عنــوان رهبــر جامعــه اســالمی بــه دور اســت ،میباشــد.
همخــوان بــا گزارشــات قرآنــی از رویــداد افــک هســتند ،خواهــد شــد .تفاوتــی کــه ایــن
مقالــه بــا مطالعــات قبلــی انجــام شــده در زمینــه روایــات تفســیری رویــداد افــک دارد ایــن
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در مرحلــه دوم پذیــرش راهــکار مقالــه منجــر بــه پذیــرش روایــات تفســیری نامشــهور کــه
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اســت کــه مطالعــات پیشــین در ایــن زمینــه گــر چــه اشــکاالت موجــود در روایــات تفســیری
آیــه افــک را بــه درســتی مشــخص میکننــد و ارائــه میدارنــد امــا ،ایــن ســوال کــه پــس
پیامبــر(ص) اساســا در رویــداد افــک در رابطــه بــا حــد تهمتزننــدگان بــه همســرش چــه
کار درســتی انجــام داد را بیپاســخ میگذارنــد ،در حالیکــه ایــن نوشــتار پاســخ روشــنی
را بــرای ایــن ســوال بــا توجــه بــه گزارشــات قرآنــی مییابــد.

 .3تفاوت مصداقشناسی آیه افک در قرآن و روایات
رویــداد افــک کــه طــی آن بــه یکــی از زنــان جامعــه اســالمی تهمــت نــاروا زده شــده
اســت ،از گزارشــات تاریخــی قــرآن در ســوره نــور بــوده و آیــات مربوطــه بــه آیــات افــک
معروفنــد .قــرآن کریــم گرچــه ایــن رویــداد را بــه خوبــی بــه تصویــر میکشــد و از موضــع
گروههــای مختلــف اصحــاب در برخــورد بــا ایــن شــایعه پــرده برمــیدارد ،امــا بــر خــالف
روایـ ِ
ـات مدعــیِ شــان نــزول آیــات افــک ،بــه صراحــت از کیســتی این بانــو ســخن نمیراند؛
گرچــه مفســران قــرآن کریــم برخــی بــا اســتدالل بــه ســیاق آیــات مربوطــه و نــوع گــزارش
قــرآن از ایــن رویــداد و برخــی بــا اســتدالل بــه روایــات صــادره در ســبب نــزول ایــن آیــات،
بــه اجمــاع معتقدنــد ایــن زن ،یکــی از همســران پیامبــر(ص) بــوده اســت .ایــن در حالــی
اســت کــه منابــع روایــی بــه صراحــت یکــی از دو بانــو ،را بــه عنــوان مصــداق ایــن آیــات
اعــالم میدارنــد :روایــات مشــهور افــک در منابــع عامــه 1بانــو عایشــه و روایــات مشــهور در
منابــع خاصــه بانــو ماریــه و نیــز گروهــی روایــات غیــر مشــهور در منابــع روایــی و تاریخــی
عامــه ،بانــو ماریــه را بــه عنــوان فــردی کــه مــورد تهمــت اهــل افــک قــرار گرفــت ،معرفــی
هــر ســه گــروه روایــات ذکــر شــده ،از نقطــه نظــر اجــرای حــد دارای اشــکاالت اساســی

 -1که از آنجا به بعضی منابع شیعه نیز راه یافته اند
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میکننــد .نقطــه قابــل مالحظــه ایــن کــه بــا وجــود مســلم بــودن رخ دادن رویــداد افــک،
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نقدالحدیثــی هســتند کــه دانشــمندان اســالمی فریقیــن ،پیــش از ایــن پاســخ قانعکننــدهای
بــرای ایــن اشــکاالت ارائــه نکردهانــد.

 .4طــرح داســتان اجــرای حــد قــذف توســط پیامبــر(ص) در روایــات
افــک عایشــه در منابــع عامــه
روایــات افــک عایشــه از روایــات مشــهور در منابــع اهــل تســنن اســت کــه بعضــی
علمــای شــیعه نیــز آن را پذیرفتــه و نقــل کردهانــد .در حقیقــت افــک عایشــه ،یکــی از دو
گــروه روایــت افــک در اهــل تســنن اســت کــه بــر خــالف دیگــری بــه شــهرت رسیدهاســت.
داســتان اجــرای حــد قــذف بــر تهمتزننــدگان بــه همســر پیامبــر(ص) در رویــداد افــک ،نــه
تنهــا بــرای اولیــن بــار در روایــات افــک عایشــه مطــرح شــده ،بلکــه تنهــا طرحکننــده ایــن
داســتان نیــز روایــات افــک عایشــهاند .خالصــه روایــت ایــن اســت کــه عایشــه میگویــد
پــس از نــزول حکــم حجــاب همســران پیامبــر(ص)  ،زمانــی کــه در ســفر جنگــی بــه همــراه
پیامبــر(ص) بــوده ،شــبی کاروانیــان ،کجــاوه خالــی او را بــه خیــال ایــن کــه او در کجــاوه
اســت بــر شــتر بســته و بــا خــود میبرنــد و او از کاروان جــا میمانــد .صبــح یکــی از
لشــکریان پیامبــر(ص) بــه نــام صفــوان او را پیــدا کــرده بــه کاروان میرســاند و پــس از
بازگشــت بــه مدینــه منافقــان برایشــان حــرف در میآوردنــد و ایــن در حالــی بــوده کــه
عایشــه پــس از بازگشــت بــه مدینــه بــه مــدت یــک مــاه بیمــار شــده و از ایــن جریــان کامــال
بیخبــر بــوده اســت .پیامبــر(ص) هــم شــک میکنــد و در عیــن حــال در مســجد از انصــار
و مهاجریــن علیــه کســانی کــه بــه همســرش تهمــت زدهانــد ،یــاری میخواهــد و در ایــن
برائــت عایشــه از آســمان میآیــد .در نتیجــه پیامبــر(ص) عبــداهلل بــن ابــی و حســان شــاعر و
دو نفــر بــه نامهــای حمنــه و مســطح را حــد میزنــد .طبــق ادعــای ایــن روایــات از زمانــی
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رابطــه بیــن اوس و خــزرج درگیــری روی میدهــد .بعــد آیــات افــک نــازل میشــود و
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کــه شــایعه شــروع شــده و اوج میگیــرد تــا زمانــی کــه پیامبــر(ص) حــد را بــر تنهــا چهــار
نفــر اجــرا میکنــد ،حداقــل یــک مــاه طــول میکشــد.
ایــن روایــت از روایــات بســیار پرتکــرار در کتــب روایــی ،تاریخــی و تفســیری عامــه
اســت و بــه طــرق مختلفــی از عایشــه ،عمــر ،ابــن عبــاس ،ابــو هریــره ،ابوالیســر انصــاری،
ام رومــان مــادر عایشــه ،و دیگــران نقــل شــده ،کــه بــا یکدیگــر اختالفاتــی دارنــد ولــی
اســاس روایــات یکــی اســت .متــن ایــن روایــات را در اکثــر کتــب تفســیری ذیــل آیــه افــک
(نــک :فخــر رازی344-342/ 23 ،؛ زمخشــری219 - 217 / 3 ،؛ مغنیــه405 / 5 ،؛ قرطبــی،
 )200 - 197 / 12و نیــز کتــب تاریخــی (نــک :طبــری ،تاریخالطبــري612 - 611 / 2 ،؛
ذهبــی280 - 269 / 2 ،؛ ابــن کثیــر )160 / 4 ،و روایــی عامــه (نــک :بخــاری457 / 9 ،؛ 14
31 /؛ 458 / 15؛ مســلم )112 / 8 ،میتــوان دیــد و تعــدادی از ایــن روایــات را ســیوطی در
الــدر المنثــور و طبــری در جامــع البیــان گــزارش کردهانــد (نــک :ســیوطی31 - 25 / 5 ،؛
طبــری ،جامــع البیــان.)70- 50 / 18 ،
از آنجــا کــه روایــات افــک عایشــه در ادعــای اجــرای حــد بــر قاذفیــن توســط
پیامبــر(ص) یگانهانــد و حتــی روایــات افــک ماریــه چــه نســخه شــیعی و چــه نســخه ســنی
چنیــن ادعایــی را مطــرح نمیکننــد ،راســتیآزمایی ایــن ادعــا بــا محــک قــرآن کریــم،
الزم مینمایــد و از آن رو کــه قــرآن در ایــن مطلــب صراحــت نــدارد ،جهــت نائــل شــدن
بــه واقعیــت مطلــب ،میبایســت در اشــارات قرآنــی از ایــن رویــداد غــور نمــود.
 .1-4جمعبندی گزارشات افک عايشه در منابع عامه

 -1عایشــه همســر رســول خــدا(ص) در زمانــی کــه بــه همــراه رســول خــدا(ص) بــه
بــا مســلمانی کــه صبــح همــان روز او را بــه کاروان مســلمانان رســاند ،شــده بــود.
 -2دربــاره عایشــه حــرف بســیار شــد تــا ایــن کــه پیامبــر(ص) هــم شــک کــرد ولــی
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ســفر جنــﮓ رفتــه و یــک شــب از قافلــه جــا مانــده بــود ،از جانــب منافقــان متهــم بــه رابطــه
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خــود عایشــه تــا مــدت یــک مــاه کــه شــایعه اوج مــی گرفــت ،اصــال از ایــن ماجــرا خبــردار
نشــد.
 -3پیامبــر در ایــن یــک مــاه فقــط از مســلمانان دیگــر در رابطــه بــا تهمــت به همســرش
یــاری میخواســت و اقدامــی در جهــت اجــرای حــد ،بــرای جلوگیــری از ادامــه شــایعه
نمیکــرد.
 -4پــس از یــک مــاه از بــروز و شــیوع شــایعه ،آیــات افــک در برائــت عایشــه نــازل
شــد.
 -5پس از نزول آیات افک ،پیامبر چهار نفر از تهمتزنندگان را حد زد.
 .2-4دو اشکال اساسی روايات افک عايشه در رابطه با اجرای حد قذف

روایــت افــک عایشــه بــه صــورت عــام دارای اشــکاالت نقدالحدیثــی و تناقضهــای
درونــی و تضــاد بــا برخــی گزارشــات تاریخــی و نیــز تقابــل بــا برخــی آیــات قــرآن اســت
(نــک :طباطبایــی101 / 15 ،و102؛ عاملــی ،حدیــث افــک؛ عســکری )220 - 194 / 4 ،کــه
از موضــوع ایــن نوشــتار خــارج اســت .امــا بــه طــور خــاص پذیــرش ایــن روایــات منجــر بــه
طــرح دو ســوال و اشــکال اساســی زیــر در رابطــه بــا اجــرای حــد قــاذف توســط پیامبــر(ص)
میشــود:

 .1-2-4بــه تاخیــر انداختــن اجــرای حــد قــذف بــه مــدت یــک مــاه
توســط پیامبــر(ص)

بــه تاخیــر افتــادن اجــرای حکــم حــد آن هــم بــه مــدت حداقــل یــک مــاه توســط
بــود ِن زمــان اجــرای حــد قــذف در روایــات افــک عایشــه آن اســت کــه در ســوره نــور ابتــدا
حکــم حــد زنــا ،ســﭙس حکــم قــذف زنــان شــوهردار از طــرف همســر و نیــز غیــر همســر ،و

] [ Downloaded from pdmag.ir on 2022-01-21

پیامبــر(ص) مخالــف وظیفــه اصلــی پیامبــر(ص) و ســوال برانگیز اســت .علت ســوال برانگیز
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ســﭙس بالفاصلــه آیــات افــک آمدهاســت و بــه طــور طبیعــی وقتــی خواننــده آیــات ســوره
نــور را میخوانــد بــه ذهــن متبــادر میشــود کــه آیــات افــک (النــور )17 -11 ،پــس از آیــه
قــذف (النــور )4 ،نــازل شــدهاند و پیامبــر(ص) در زمــان ســاخته شــدن و نیــز شــیوع افــک و
تهمــت بــه همســرش ،حکــم حــد قــاذف را میدانســت .از ایــن رو پیامبــر(ص) میبایســت
بالفاصلــه پــس از شــروع (نــه گســترش) شــایعه افــک ،حــد قــذف را اجــرا میکــرد و بدیــن
وســیله از شــیوع آن نیــز جلوگیــری میکــرد .پــس چــرا طبــق ادعــای روایــت ،پیامبــر(ص)
بالفاصلــه پــس از بــروز تهمــت ،حــد را بــر تهمتزننــدگان اجــرا نکــرده تــا جلــوی شــیوع
تهمــت نــاروا گرفتــه شــود و اجــازه داده ایــن شــایعه اوج بگیــرد و بــه مــدت یــک مــاه دهــان
بــه دهــان بگــردد و بــه جــای اقــدام بــه اجــرای حــد الهــی ،در مســجد از مهاجریــن و انصــار
کمــک خواســته اســت؟ (نــک :طباطبایــی)102 /15 ،

 .1-1-2-4پاســخ بعضــی دانشــمندان مســلمان بــه چرایــی تاخیــر
اجــرای حــد قــذف
بعضــی اندیشــمندان مســلمان جهــت رفــع اشــکال ایجاد شــده در اثــر پذیــرش روایات
ســبب نــزول آیــه افــک در رابطــه بــا اجــرای حــد قــاذف ،ایــن امــکان را مطــرح کردهانــد
کــه شــاید آیــات قــذف بــر خــالف ترتیــب مصحــف و پــس از آیــه افــک نــازل شــده باشــد.
ازجملــه عالمــه طباطبایــی ضمــن طــرح اشــکاالت وارد بــر روایــات افــک عایشــه و طــرح
اشــکال اجــرای حکــم قــذف پــس از یــک مــاه در روایــت ،میفرمایــد« :پــس حــق مطلــب
ایــن اســت کــه هیــچ گریــزی از ایــن اشــکال نیســت ،مگــر اینکــه کســی بگویــد :آیــه قــذف
خــدا (ص) هــم ایــن بــوده کــه حکــم ایــن پیشآمــد و نظایــر آن در اســالم نــازل نشــده
بــوده ،و رســول خــدا (ص) منتظــر حکــم آســمانی آن بــوده» ( نــک :طباطبایــی.)103 / 15 ،
نیــز ایشــان پــس از طــرح اشــکاالت وارد بــر افــک ماریــه میفرمایــد« :ولــی آنچــه در حــل
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قبــل از داســتان افــک نــازل نشــده بــوده ،بلکــه بعــد از آن نــازل شــده ،و علــت توقــف رســول
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اشــکال حــد بــر هــر دو صنــف از روایــات بایــد گفت...ایــن اســت کــه بگوییــم آیــات افــک
قبــل از آیــه حــد قــذف نــازل شــده و بــا نــزول آیــه افــک هــم غیــر از بــراءت مقــذوف در
صــورت اقامــه نشــدن شــاهد و غیــر از حرمــت ایــن عمــل چیــزی تشــریع نشــد ،یعنــی حــد
قــاذف در آن آیــه تشــریع نشــد ،چــون اگــر حــد قــاذف قبــل از داســتان افــک تشــریع شــده
بــود ،هیــچ مجــوزی بــرای تاخیــر آن ،و بــه انتظــار وحــی نشســتن نبــود ،و هیــچ یــک از
قاذفهــا هــم از حــد رهایــی نمییافتنــد» (طباطبایــی .)105 / 15 ،حجتــی نیــز ضمــن بحــث
مفصــل بــر روایــات افــک ،نــزول آیــه قــذف پــس از آیــات افــک را بــه عنــوان نظــر درســت
میپذیــرد( .نــک :حجتــی)73 ،

 .2-1-2-4اشکال وارد بر پاسخ فوق
توجــه بــه مــوردی ظریــف مــا را در پذیــرش پاســخ فــوق مــردد میســازد .بــه نظــر
میرســد ایــن اســتدالل کــه« :آیــات قــذف پــس از آیــات افــک نــازل شــدهاند و پیامبــر(ص)
بــه مــدت یــک مــاه پــس از نــزول آیــات افــک صبــر کــرد تــا حکــم حــد نــازل شــود و چون
حکــم حــد قــذف دیــر تشــریع شــد ،پــس اجــرای آن بــه تعویــق افتــاد » دارای اشــکال اســت
و آن ایــن کــه حکــم قانونــی عطــف بــه مــا ســبق نمیشــود؛ یعنــی اگــر آیــات قــذف پــس
از افــک و شــیوع شــایعه نــازل شــده باشــد ،نمیتــوان تهمــت زننــدگان را حــد زد و آنــان
معذورنــد چــون حکــم را نمیدانســتند .ایــن اصــل در آیــات متعــددی از قــرآن (ماننــد
االســراء15 ،؛ القصــص59 ،؛ البقــره275 ،؛ النســاء )22 ،مــورد توجــه واقــع شــده اســت (نــک:
طبرســی ،مجمــع البیــان فــي تفســیر القــرآن 379 / 3 ،و 48 / 3؛ مــکارم .)331 / 3 ،ازجملــه در
بــا آنــان ازدواج کردهانــد .چــرا کــه ایــن کار ،عمــل بســیار زشــتی اســت و  ...مگــر آنچــه
گذشــته اســت» ( النســاء )22 ،و یــا پــس از تحریــم ربــا میفرمایــد « ...پــس هرکــه انــدرز
پــروردگارش بــه او رســید و (از رباخــواری) دســت کشــید ،آنچــه پیشــتر بــوده (و ســود و
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مــورد ازدواج بــا همســران پــدران میفرمایــد ...« :بــا زنانــی ازدواج نکنیــد کــه پــدران شــما
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نزولــی کــه قبــال دریافــت نمــوده اســت) از آن او اســت( »...البقــره )275 ،و مــواردی دیگــر
(ماننــد النســاء .)23 ،پــس وقتــی قــرآن کریــم در احکامــی ماننــد حرمــت ازدواج بــا همســر
پــدر یــا جمــع بیــن دو خواهــر یــا ربــا ،از کیفــر دادن مــوارد انجــام شــده پیــش از ابــالغ
حکــم تحریــم میگــذرد ،چگونــه در صــورت اعــالم حــد قــذف پــس از آیــات افــک و
شــیوع شــایعه ،کســانی را کــه قبــال ایــن شــایعه را ســاخته و یــا پخــش کردهانــد ،مســتحق
اجــرای حــد بدانــد؟

 .2-2-4اجرای حد قذف تنها بر چهار نفر
روایــات افــک عایشــه اعــالم میدارنــد کــه پیامبــر(ص) پــس از یــک مــاه تنهــا چهــار
نفــر (عبــداهلل بــن ابــی ،حســان شــاعر ،مســطح ربیــب ابوبکــر و حمنــه همســر طلحــه) را حــد
زد .امــا ایــن مطلــب تــا چــه حــد بــا گزارشــات قرآنــی رویــداد افــک همخوانــی دارد؟

 .1-2-2-4تقابــل گزارشــات قرآنــی رویــداد افــک بــا حــد خــوردن
فقــط چهــار نفــر
قــرآن کریــم در گــزارش ماجــرای تاریخــی افــک در رابطــه بــا قاذفیــن و
تهمتزننــدگان بــه همســر پیامبــر(ص) دو گــروه ســازندگان شــایعه و پخشکننــدگان
شــایعه را معرفــی میکنــد .اولیــن گــروه کســانی بودنــد کــه افــک و تهمــت نــاروا را
ســاختند و وارد جامعــه اســالمی کردنــد و دومیــن گــروه کســانی کــه زبــان بــه زبــان تهمــت

 -1یعنــی « :بــه یقیــن کســانی کــه آن تهمــت [بــزرگ] را [دربــاره یکــی از همسـران پیامبــر بــه میــان] آوردنــد ،گروهــی [همدســت و همفکــر]
از [میــان] خــود شــما بودنــد ،آن را بـرای خــود شـ ّـری مپنداریــد ،بلکــه آن بـرای شــما خیــر اســت ،بـرای هــر مــردی از آنــان کیفــری بــه میـزان
گناهــی اســت کــه مرتکــب شــده ،و آن کــس کــه بخــش عمــده آن را بــر عهــده گرفتــه اســت ،برایــش عذابــی بــزرگ اســت».
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را گرفتــه و بیــان کردنــد و باعــث شــیوع و اوج گرفتــن شــایعه در جامعــه شــدند .در رابطــه
َّ َّ
ُ
َ
ـاؤ ب ْال ْفــك ُع ْص َبـ ٌـة م ْن ُكـ ْ
ـم( »...النــور،
بــا گــروه اول قــرآن میفرمایــد «ِ ...إن الذيــن جـ ِ ِ ِ
ِ
 .1)11کتــب لغــت ،افــک را در معانــی دروغ (فراهیــدی416 / 5 ،؛ ابــن فــارس118 / 1 ،؛
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قرشــی ، )89 / 1 ،ســاخته (قرشــی ، )89 / 1 ،چیــزی کــه از حقیقتــش برگردانــده شــده باشــد
(قرشــی89 / 1 ،؛ راغــب اصفهانــی79 ،؛ فیومــی ، )17 / 2 ،بــه کار بردهانــد .صاحــب قامــوس
قــرآن معتقــد اســت ایــن لغــت در قــرآن کریــم بمعنــی ســاخته ،دروغ و برگردانــدن بــکار
رفتهاســت .طبرســی افــک را بــه معنــی رســانرین دروغ میدانــد (طبرســی ،جوامــع الجامــع،
 .)97 / 3عصبــه بــه گــروه بهــم پیوســته و پشــت بــه پشــت هــم داده (راغــب اصفهانــی568 ،
)  ،تعــدادی بیــن ده تــا چهــل نفــر (فراهیــدی309 / 1 ،؛ طریحــی122 / 2 ،؛ صاحــب بــن
عبــاد )344 / 1 ،گفتــه میشــود .فراهیــدی خاطــر نشــان میســازد کــه عصبــه بــه تعــداد
کمتــر از ده نفــر گفتــه نمیشــود (فراهیــدی .)309 / 1 ،امــا در رابطــه بــا گــروه دوم قــرآن
ْ َ َ َّ ْ َ ُ َ ْ َ ُ َ َ ُ ُ َ َ
َْ َ
ـم بــه ع ْلـ ٌ
ـس َل ُكـ ْ
ـون بأ ْفواه ُكـ ْ
ـم
ـ
ي
ل
ـا
ـ
م
ـم
میفرمایــدِ « :إذ تلقونــه ِبأل ِســن ِتك ْم و تقولـ
ِ ِ ِ
ِ
ِ
َ َ ْ َ ُ َ ُ َ ِّ ً َ ُ َ ْ َ َّ
اللــه َعظيـ ٌ
ـم» ( 1النــور )15 ،کــه خطابــی عــام بــه افــراد
و تحســبونه هينــا و هــو ِعنــد ِ
گــروه دوم اســت .مجمــوع افــراد ایــن دو گــروه مســلما تعــداد قابــل مالحظــهای از مســلمانان

را شــامل میشــود .امــا کســانی کــه طبــق گــزارش روایــت افــک عایشــه حــد خوردهانــد
فقــط چهــار نفــر بودنــد کــه نــه تنهــا ارتبــاط خاصــی بیــن آنــان گــزارش نشــده بلکــه بــه
نظــر نیــز نمیرســد ارتبــاط خاصــی بــا یکدیگــر داشــته باشــند؛ خواهــر یکــی از همســران
پیامبــر(ص) ،یکــی از مهاجریــن و ســابقین (و در بعضــی نقلهــا ربیــب ابوبکــر) ،یــک شــاعر،
و عبــداهلل بــن ابــی منافــق معــروف چــه ارتبــاط و پیونــد محکمــی بــا یکدیگــر دارنــد
کــه عصبــه محســوب شــوند؟ بــه عــالوه قطعــا اگــر حــد زدنــی در کار بــوده ،میبایســت
تعــدادی بســیار بیــش از  4نفــر حــد میخوردنــد ،چــرا کــه «قــذف بــه مجــرد ارتــکاب حــد
مــیآورد» (طباطبایــی )93 / 15 ،و ربطــی بــه ایــن نــدارد کــه تهمتزننــده خــود شــایعه را
دو گــروه شایعهســاز و شــایعهپراکن بــا توجــه بــه ســرزنشهای مکــرر قــرآن در آیــات
 -1یعنــی« :چــون [کــه آن تهمــت بــزرگ را] زبــان بــه زبــان از یکدیگــر میگرفتیــد و بــا دهانهایتــان چیــزی میگفتیــد کــه هیــچ معرفــت
و شــناختی بــه آن نداشــتید و آن را [عملــی] ناچیــز و ســبك میپنداشــتید و در حالــی کــه نــزد خــدا بــزرگ بــود».
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ساختهاســت یــا شــایعهای را کــه کســی دیگــر ســاخته ،بیــان کردهاســت ،و مجمــوع افــراد
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ســوره نــور و گفتــار مفســران ،مســلما بســیار قابــل مالحظــه بودهاســت .آنچــه مســلم اســت،
حــد خــوردن تعــداد زیــادی افــراد کــه بخصــوص در بیــن آنهــا تعــدادی در حــدود ده نفــر
یــا بیشــتر ،افــراد عصبــه و بهــم پیوســته و همبســته وجــود داشــته باشــند ،چیــزی نیســت کــه
انتظــار داشــته باشــیم همــه مورخــان گــزارش آن را فرامــوش کــرده باشــند .ایــن اســتدالل
موجــب تشــکیک در درســتی ادعــای روایــت مبنــی بــر اجــرای حــد بــر قاذفیــن توســط
پیامبــر(ص) و لــزوم بررســی امکانهــای دیگــر ماننــد امــکان عــدم وجــوب اجــرای حــد بــر
قاذفیــن ،بــر پیامبــر(ص) میشــود.

 .5بررسی امکان عدم وجوب اجرای حد بر قاذفین ،بر پیامبر
چنانچــه از نظــر گذشــت اگــر آیــات شــامل حکــم حــد قــذف ،پــس از آیــات افــک
 ،یعنــی پــس از اوج گرفتــن شــایعه ،نــازل شــده باشــند ،پیامبــر(ص) نمیبایســت حــدی
بــر تهمتزننــدگان اجــرا میکــرد چــرا کــه حکــم حــد ،عطــف بــه ماســبق نمیشــود و
تهمتزننــدگان نیــز بــه خاطــر ندانســتن حکــم معــذور بودنــد .پــس ادعــای نــزول آیــات
قــذف پــس از افــک مشــکلی را حــل نمیکنــد و بایــد اذعــان کنیــم آیــات قــذف قبــل از آیه
افــک و بــه همــان ترتیــب مصحــف نــازل شــدهاند .در نتیجــه ســوال همچنــان باقــی میمانــد
کــه چــرا پیامبــر(ص) بــا وجــود علــم بــه وجــوب حــد قــاذف ،طبــق ادعــای روایــات افــک
عایشــه اجــرای حــد را حــدود یــک مــاه یــا بیشتــر بــه تاخیــر انداخــت؟
از طــرف دیگــر توجــه بــه ایــن مطلــب کــه هیــچ روایــت ســبب نــزول و گــزارش
تاریخــی در حــد خــوردن تعــداد قابــل مالحظــه و زیــادی از مســلمانان در یــک زمــان
چهــار نفــر نیــز بــا گزارشــات قرآنــی همخوانــی نــدارد ،ایــن احتمــال را مطــرح و تقویــت
میکنــد کــه شــاید پیامبــر(ص) بــه دلیلــی کــه بایــد آن را پیــدا کــرد ،اساســا کســی را حــد
نــزده باشــد .امــا اگــر پیامبــر(ص) کســی را حــد نــزده باشــد ،قطعــا زدن حــد بــه ایشــان
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واجــب شــرعی نبــوده اســت .پــس بــه عنــوان یــک احتمــال ،ایــن امــکان کــه در رویــداد
افــک اجــرای حــد قــاذف ،بــر پیامبــر(ص) واجــب نشــده باشــد ،قابــل طــرح و توجــه اســت.
امــا بــا توجــه بــه ایــن کــه یــک واقعیــت تاریخــی بــرای آیــات افکــی کــه قــرآن کریــم
گــزارش میکنــد ،غیــر قابــل انــکار اســت ،جهــت نزدیــک شــدن بــه دریافــت گزارشــی
صحیــح و همخــوان بــا قــرآن از ماجــرای افــک از مجمــوع روایــات وارده ،دریافــت نظــر
قــرآن کریــم در رابطــه بــا امــکان عــدم اجــرای حــد قــذف توســط پیامبــر(ص) از طریــق
بازخوانــی و تدبــر در آیــات قــذف و افــک و ســیاقی کــه در آن قــرار دارنــد ،از آن رو که در
گزینــش روایــات همخــوان بــا قــرآن از جهــت اجــرا یــا عــدم اجــرای حــد نقــش شــاخصی
دارد ،مفیــد فایــده خواهــد بــود.
 .1-5بازخوانــی و تعمــق در آيــات قــذف و افــک و درک چیســتی رويــداد افــک
از زبــان قــرآن

آیــات ابتدایــی ســوره نــور بــا اعــالم حــد شــرعی زنــا آغــاز شــده و پــس از آن حــد
شــرعی تهمــت زنــا بــه زنــان شــوهردار بــدون آوردن چهــار شــاهد را ،اعــالم مــیدارد
کــه ایــن آیــات بــه آیــات قــذف مشــهور شــدهاند .ســﭙس ســوره بــا آیــات افــک ادامــه
مییابــد .قــرآن کریــم در آیــات افــک یــک رویــداد اجتماعــی را گــزارش میکنــد کــه
طــی آن تهمــت فحشــاء علیــه یکــی از زنــان جامعــه اســالمی ســاخته شــده و شــیوع عــام
پیــدا کردهاســت .گرچــه قــرآن کریــم صراحتــا نــام ایــن بانــو را مطــرح نمیســازد ولــی
توجــه بــه ســیاق آیــات و نیــز شــأن نــزول نشــان میدهــد کــه صحبــت از تهمــت و بهتــان
بزرگــی اســت کــه بــه یکــی از همســران پیامبــر(ص) زده شدهاســت (نــک :طباطبایــی15 ،
یــا بانــو عایشــه و یــا بانــو ماریــه ،بودهاســت .بــه روایــت قــرآن کســانی کــه ایــن تهمــت را
ســاختند ،گروهــی پیوســته و دســت بــه دســت هــم داده ،از بیــن مســلمانان بودنــد و از آیــات
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چنیــن برداشــت میشــود کــه ایــن گــروه بــا هــم تبانــی و ارتبــاط داشــتند و در ایــن تهمــت،
توطئــهای در کار بودهاســت تــا بــا تراشــیدن ایــن دروغ و اشــاعه آن قداســت پیامبــر (ص) را
خدشــهدار کننــد (نــک :طباطبایــی .)90 / 15 ،ســﭙس افــرادی دیگــر از جامعــه اســالمی ایــن
تهمــت را شــنیده و بــدون تحقیــق و تدبــر ایــن شــایعه را ،دهــان بــه دهــان پخــش میکننــد
تــا ایــن کــه مطلــب در میــان مســلمانان شــهرت یافتــه و ســر و صــدا بــه راه میانــدازد (نــک:
طباطبایــی 91 / 15 ،و  .)92لــذا خداونــد مومنیــن را ســرزنش میکنــد کــه چــرا وقتــی افــک
را شــنیدید بــه جــای اینکــه نســبت بــه مؤمنیــنِ متهــم ،حســن ظــن داشــته باشــید ،بــه ســازنده
افــک ،حســن ظــن پیــدا کردیــد و بــدون علــم در بــاره اهــل ایمــان ســخنی گفتیــد؟ (نــک:
طباطبایــی )91 / 15 ،و ســﭙس از آنــان ســوال میکنــد کــه چــرا ســازندگان افــک ،چهــار
شــاهد نیاوردنــد؟ و حــال کــه چهــار شــاهد نیاوردنــد نــزد خــدا از دروغگویاننــد (النــور،
 .)13وبــاز دیگــر بــار مومنــان را ســرزنش میکنــد کــه اگــر فضــل و رحمــت خــدا نبــود
 ،بــه خاطــر ایــن خــوض و تعقیبــی (فیمــا افضتــم فیــه) کــه دربــاره داســتان افــک کردیــد،
عــذاب عظیمــی در دنیــا و آخــرت بــه شــما میرســید (نــک :طباطبایــی 91 / 15 ،و .)92

ـم» در مــوردی بــه کار مــیرود کــه در مســئلهای بســیار گفتگــو شــود و همــه
کلمــهی «أَفَ ْضتُـ ْ
را بــه خــود مشــغول ســازد و ایــن نشــان میدهــد کــه تهمــت بــه همســر پیامبــر مســئلهی

روز شــده و همــه بــه آن مشــغول بودنــد (.نــک :قرائتــی )155 / 6 ،ســﭙس خداونــد گنــاه
بــزرگ مســلمانان را بــه تصویــر مــی کشــد کــه چگونــه آن تهمــت بــزرگ را زبــان بــه
زبــان از یکدیگــر میگرفتنــد و بــا دهانهایشــانان چیــزی میگفتنــد کــه هیــچ معرفــت
و شــناختی بــه آن نداشــتند و آن را کاری ناچیــز و ســبک میپنداشــتند ،در حالــی کــه
عصبــه ســاخته بودنــد ،مســلمانانی دیگــر بــدون آنکــه در آن ســخن تدبــر و تحقیقــی کننــد،
و بــدون ایــن کــه بــه آن علمــی داشــته باشــند ،شــنیده ،پذیرفتــه و دهــان بــه دهــان انتقــال
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دادنــد (نــک :طباطبایــی )92 / 15 ،و ایــن بهتــان بــزرگ نقــل مجالــس شــد در حالــی کــه
نــه تنهــا آبــروی زنــی شــوهردار ،مومــن و غافــل را (النــور )23 ،کــه آبــروی پیامبــر(ص)
را نیــز نشــانه رفتــه بــود و شــیوع افــک در بــاره پیامبــر(ص) موجــب میشــد حضــرت در
میــان مــردم انگشــتنما شــده و امــر دعــوت دینــیاش تبــاه شــود (.نــک :طباطبایــی/ 15 ،
 )92گزارشــات قــرآن از ایــن کــه پیامبــر (ص) در رویــداد افــک چــه کــرد بــه صراحــت
ســخنی نمیگوینــد امــا آنچــه روشــن اســت پیامبــر(ص) موفــق نشــد شــایعه را متوقــف
کنــد و وحــی الهــی بــه یاریــش آمــد .بــا نــزول حکــم وجــوب حــد بــر تهمتزننــدگان بــه
زنــان شــوهردار بــدون آوردن چهــار شــاهد ،عصبــهای کــه شــایعه را ســاخته بودنــد ،شــاهد
بــر تهمــت ناروایشــان نیاوردنــد و رســوا شــدند .حکــم قــرآن بــر دروغگــو بــودن و فاســق
بودنشــان (النــور 4 ،و  )13بــر ایــن رســوایی افــزود و شــایعه نیــز خامــوش شــد.
 .2-5داللــت پنهانــی گزارشــات قرآنــی رويــداد افــک بــر عــدم وجــوب اجــرای
حــد بــه قاذفیــن

گزارشــات قرآنــی ،رویــداد افــک را بــه ایــن صــورت بــه تصویــر میکشــد کــه
شــایعه تهمــت نــاروا بــه یکــی از همســران پیامبــر(ص) توســط یــک گــروه بــه هــم پیوســته
و دســت بــه دســت هــم داده ،ســاخته میشــود و بــه خاطــر ناآگاهــی جامعــه اســالمی از
طــرز برخــورد مومنانــه بــا چنیــن شــایعاتی ،دهــان بــه دهــان گشــته و نقــل مجالــس میشــود.
بدیــن طریــق شــایعه اوج میگیــرد.
نکتــه قابــل توجــه ایــن اســت کــه اگــر آیــات اعــالم وجــوب حــد هشــتاد ضربــه
تازیانــه بــر تهمتزننــدگان بــه زنــان شــوهردار ،پیــش از اوج گرفتــن شــایعه نــازل شــدهبود،
کســانی را کــه افــک را دهــان بــه دهــان انتقــال دادنــد ،از ایــن کار بــاز میداشــت .ایــن
مطلــب خیلــی بعیــد بــه نظــر میرســد کــه بــا وجــود اعــالم حکــم حــ ِد هشــتاد ضربــه
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مســلما حداقــل تــرس از وجــوب حــد بــر تهمتزننــده ،هــم ســازندگان افــک را و هــم
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شــالق بــر قــاذف و تهمتزننــده بــه زن شــوهردار توســط قــرآن کریــم  ،افــرادی جــرات
و جســارت داشــته باشــند تهمتــی تــا ایــن حــد وســیع را علیــه همس ـ ِر شــخص پیامبــر(ص)
ســاخته و پخــش کننــد و از حــد و هشــتاد ضربــه شــالق و مخالفــت بــا قــرآن ترســی نداشــته
باشــند ،و پیامبــر(ص) نیــز آنهــا را حــد نزنــد.
پــس گــزارش قــرآن مبنــی بــر ایــن کــه شــایعه اوج گرفتــه اســت ،نشــان میدهــد
کــه آیــات حکــم حــد قــاذف ،پــس از اوج گرفتــن شــایعه نــازل شــدهاند .یعنــی ابــالغ
حکــم حــد ،هــم بــه پیامبــر(ص) و هــم بــه شایعهســازان ،پــس از اوج گرفتــن شــایعه انجــام
شدهاســت .پــس از آن چنــد روزی بــه شایعهســازان و شــایعهپراکنان فرصــت داده شــده
تــا یــا چهــار شــاهد بــرای تهمــت ناروایشــان بیاورنــد یــا مفتضــح شــوند و بــس کننــد .آنچــه
مســلم اســت شایعهســازان نتوانســتند شــاهدی بــر تهمتشــان بیاورنــد چــون در آیــات افــک
کــه انــدک زمانــی پــس از آیــات قــذف نــازل شــد ،خداونــد از مومنــان میپرســد «چــرا
ســازندگان تهمــت ،چهــار شــاهد بــر راســتی تهمــت ناروایشــان نیاوردنــد؟ و حــال کــه
نتوانســتند شــاهد بیاورنــد نــزد خــدا از دروغگویاننــد» (النــور.)13 ،
دلیــل دیگــر بــر ایــن کــه وجــوب حکــم حــد بــر قــاذف ،پــس از اوج گرفتــن شــایعه
ْ َ َ َّ َ ُ َ ْ َ ُ َ
نســبت بــه همســر پیامبــر(ص) نــازل شــده اســت عبــارت قرآنــی « ِإذ تلق ْونــه ِبأل ِســن ِتك ْم و
َُ ُ َ َ
ْ َ َّ
َُ َ ً َ ُ
ْ ٌ َ َْ
َْ َ
ـس َل ُكـ ْ
ـون بأ ْفواه ُكـ ْ
ـم و تح َسـ ُـبونه ه ِّينــا و هـ َـو ِعنــد اللـ ِـه
ـم ِبـ ِـه ِعلـ
ـم مــا ليـ
تقولـ
ِ
ِ
َعظيـ ٌ
ـم » (النــور )15،میباشــد کــه نشــان میدهــد شــایعهپراکنان در زمانــی کــه ایــن شــایعه
را دهــان بــه دهــان پخــش میکردنــد ،آن را کاری ناچیــز و ســبک میپنداشــتند نــه گناهــی
بــزرگ .ایــن خــود دال بــر آنســت کــه مــردم حتــی تــا زمــان اوج گرفتــن شــایعه ،در مــورد
میشــود ،آگاهــی نداشــتهاند پــس آیــه قــذف بایــد پــس از بــاال گرفتــن شــایعه نــازل شــده
باشــد.
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در نهایــت میتــوان نتیجــه گرفــت از آن رو کــه نــزول حکــم حــد قــاذف ،پــس از
اوج گرفتــن شــایعه رخ داده اســت ،و ایــن کــه حکــم عطــف بــه ماســبق نمیشــود و انجــام
مجــازات و کیفــر حــد ،بــدون هشــدار قبلــی عادالنــه نیســت ،در رویــداد افــک زدن حــد
بــه تهمتزننــدگان ،بــر پیامبــر(ص) واجــب نشــدهبود .نیــز بنــا بــه دالیــل ذکــر شــده همــه
قاذفیــن از کیفــر حــد رهایــی یافتنــد امــا پــس از نــزول آیــات قــذف ،برخــی مــردم از روی
دالیــل ایمانــی و برخــی بــه خاطــر پرهیــز از حــد خــوردن و رســوایی ،نقــل شــایعه را متوقــف
کردنــد و شــایعه خامــوش شــد.
 .3-5دلیل تاخیر نزول حد قذف تا زمان اوج گرفتن شايعه

اکنــون ممکــن اســت ایــن ســوال پیــش بیایــد کــه چــرا خداونــد حــد قــذف را زودتــر
نــازل نکــرد ،تــا شــایعه تهمــت بــه همســر پیامبــر (ص) آن قــدر اوج نگیــرد و پیامبــر(ص)
آن همــه ســختی و فشــار را از جانــب بســیاری اصحابــش ،تحمــل نکنــد؟ علــت ایــن امــر
میتوانــد همــان ســنت همیشــگی الهــی یعنــی آشــکار کــردن ایمــان و کفــر و نفــاق و
حتــی درجــات ایمــان باشــد .در ایــن جریــان اصحــاب پیامبــر (ص) گــروه گــروه شــدند.
یــک گــروه عصبــهای بودنــد کــه تهمتــی علیــه همســر پیامبــر(ص) را ســاختند و بــه جامعــه
اســالمی تزریــق کردنــد .گــروه دیگــر مومنانــی بودنــد کــه شــایعه را بــدون تحقیــق پذیرفتــه
و دهــان بــه دهــان انتقــال دادنــد تــا نقــل هــر مجلــس شــد و گروهــی نیــز مومنــان اندکــی
کــه در کنــار پیامبــر(ص) ثابــت قــدم ماندنــد .پــس از نــزول حــد قــذف ،شــایعه متوقــف شــد
چــون کســی شــاهدی بــر فحشــاء همســر پیامبــر(ص) نداشــت .ســﭙس بــه ســازندگان افــک
فرصتــی چنــد روزه داده شــد تــا بــر بهتــان خــود چهــار شــاهد بیاورنــد ،ولــی آنــان نتوانســتند
چــون نتوانســتند شــاهد بیاورنــد ،نــزد خــدا از دروغگویاننــد ،پخشکننــدگان شــایعه نیــز
خطایــی انجــام دادهانــد کــه نــزد خــدا بــس بــزرگ اســت .بــه ایــن ترتیــب خداونــد چیــزی
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را کــه خــود و رســولش (ص) میدانســتند ،بــرای مومنیــن اثبــات کــرد و درجــات مختلــف
ایمــان و نفــاق افــراد جامعــه اســالمی بــه خودشــان و دیگــران نشــان داده شــد.
 .4-5جمعبندی گزارشات قرآنی رويداد افک

 -1رویــداد افــک مربــوط بــه زدن تهمــت نــاروا بــه یکــی از همســران پیامبــر(ص)
بــوده اســت.
 -2ایــن دروغ بــزرگ و تهمــت نــاروا را گروهــی همدســت و متشــکل از خــود
مســلمانان ،ســاختند.
 -3تعــداد زیــادی از مســلمانان ایــن شــایعه را بــدون تحقیــق دهــان بــه دهــان پخــش
کردنــد ،در حالــی کــه فکــر نمیکردنــد ایــن کار گناهــی بــزرگ باشــد.
 -4در زمانــی کــه شــایعه بــه اوج خــود رســید ،آیــات قــذف شــامل وجــوب حــد بــر
تهمتزننــدگان بــه همســر پیامبــر(ص) در صــورت نیــاوردن چهــار شــاهد ،نــازل شــد.
 -5سازندگان شایعه نتوانستند چهار شاهد بیاورند ،لذا شایعه فروکش کرد.
 -6آیــات افــک نــازل شــده و دروغگــو بــودن شایعهســازان و خطــاکار بــودن
شــایعهپراکنان و راه کار برخــورد صحیــح بــا چنیــن شــایعاتی ارائــه کــرد.
 -7چــون حکــم حــد قــذف پــس از به اوج رســیدن شــایعه ،ابــالغ گردیــد؛ پیامبر(ص)
موظــف بــه اجــرای حــد نشــد چــرا کــه حکــم شــرعی عطف بــه ماســبق نمیشــود.
 -8سازندگان تهمت و پخشکنندگان آن ،هیچ یک حد نخوردند.
 .5-5خالصــه نظــر گزيــده مبنــی بــر عــدم وجــوب اجــرای حــد بــر قاذفیــن بــر
پیا مبر ( ص )

مشــارکت تعــداد زیــادی از مســلمانان در ســاختن و نیــز شــایع کــردن تهمــت نــاروا به همســر
پیامبــر(ص) میباشــد ،و ایــن کــه در تاریــخ ،حــد زدن تعــداد زیــادی از مســلمانان توســط
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پیامبــر(ص) در یــک برهــه تاریخــی گــزارش نشدهاســت ،ایــن احتمــال را مطــرح و تقویــت
میکنــد کــه شــاید پیامبــر(ص) اساســا کســی را حــد نــزده باشــد .از طرفــی همــان گزارشــات
قرآنــی مبنــی بــر بــاال گرفتــن شــایعه در جامعــه اســالمی ،بــه ذهــن متبــادر میســازد کــه
حکــم حــد قــاذف پــس از اوج گرفتــن شــایعه نــازل شدهاســت واال تــرس از تازیانــه خــوردن
قطعــا جلــوی بــروز و بــاال گرفتــن شــایعه را میگرفــت .بــه عــالوه گــزارش قــرآن در مــورد
شــایعهپراکنان مبنــی بــر آن کــه تهمــت را بــدون علــم و تحقیــق دهــان بــه دهــان پخــش
کردنــد و ایــن را کاری ســبک میشــمردند ،داللــت دارد کــه مســلمانان حتــی تــا زمــان اوج
گرفتــن شــایعه ،از بزرگــی گنــاه تهمــت زدن بــه زن شــوهردار آگاه نبودنــد و ایــن نیــز دال
بــر آن اســت کــه حکــم حــد قــاذف پــس از اوج گرفتــن شــایعه نــازل شــده اســت.
در نهایــت از آنجــا کــه حکــم حــد پــس از اوج گرفتــن شــایعه نــازل شدهاســت ،و
حکــم عطــف بــه ماســبق نمیشــود ،زدن حــد بــر تهمتزننــدگان بــر پیامبــر (ص) واجــب
نبودهاســت .بنابرایــن روایــات افــک عایشــه ،از نقطــه نظــر اجــرای حــد ،دارای اشــکال
اساســی و حــد خــوردن چهــار نفــر طبــق ادعــای روایــات افــک عایشــه در تقابــل اساســی بــا
قــرآن و لــذا یــک دروغ تاریخــی بــه شــمار مــیرود.

 .6اجــرای حــد بــر قاذفیــن در رویــداد افــک توســط پیامبــر(ص)،
داســتانی ســاختگی
بنابــر اســتدالالتی کــه از نظــر گذشــت ،روایــات افــک عایشــه ،از نقطــه نظــر اجــرای
حــد ،دارای اشــکال اساســی وحــد خــوردن چهــار نفــر طبــق ادعــای روایــات افــک عایشــه
قــذف بــر تهمتزننــدگان بــه همســر پیامبــر(ص) توســط ایشــان یــک داســتان ســاختگی
اســت و دروغــی تاریخــی بــه شــمار مــیرود کــه چــون روایــات افــک عایشــه بــه شــهرت
رســیدهاند ،ایــن داســتان ســاختگی ،توســط تعــداد زیــادی از دانشــمندان مســلمان و عــوام،
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حقیقــی تصــور شــده و پذیرفتــه شــده اســت .امــا اکنــون کــه بــا اســتدالل مشــخص شــد ایــن
داســتان بــا گزارشــات قرآنــی در تقابــل اساســی اســت ،بایــد در پذیــرش آن بــه طــور جــدی
تجدیــد نظــر نمــود.

 .7نتیجــه پذیــرش عــدم وجــوب اجــرای حــد بــر قاذفیــن ،بــر پیامبــر
(ص) در مصــداق شناســی آیــه افــک
در پاســخ بــه ایــن ســوال کــه مصــداق واقعــی رویــداد افــک گــزارش شــده توســط
قــرآن کیســت بایــد گفــت از آنجــا کــه در منابــع روایــی تنهــا دو تــن از همســران پیامبر(ص)
یعنــی بانــو عایشــه و بانــو ماریــه بــه عنــوان مصــداق آیــات افــک معرفــی شــدهاند ،و نیــز بــا
توجــه بــه ایــن کــه روایــات افــک ماریــه اصــوال از حــد زدن کســی توســط پیامبــر(ص)
ســخنی نمیگوینــد ،میتــوان گفــت روایــات افــک ماریــه از ایــن جهــت نســبت بــه
روایــات افــک عایشــه در تطابــق و همخوانــی بیشــتری بــا گزارشــات قــرآن از رویــداد
افــک هســتند .الزم بــه تذکــر اســت روایاتــی کــه ادعــا میکننــد رویــداد افــک مربــوط
بــه ماریــه قبطیــه بــوده اســت نــه تنهــا در کتــب شــیعه پرتکرارنــد (نــک :قمــی 100 / 2 ،و
 319 - 318و 100 - 99؛ بحرانــی127 / 3 ،؛ بروجــردی .)276 / 31 ،بلکــه بــا بازخوانــی
روایــات افــک در منابــع اهــل ســنت متوجــه مــی شــویم یــک گــروه روایــت غیــر مشــهور
ولــی بــارز مربــوط بــه افــک ماریــه در منابــع اهــل تســنن نیــز مشــاهده میشــود (نــک:
حاکــم نیشــابوری41 / 4 ،؛ مســلم2139 / 4 ،؛ ابــن عســاکر 46 - 45 / 3 ،و 237 - 235؛ ابــن
ســعد173 - 172 / 8 ،؛ مقریــزی 1 .)329 / 6 ،ایــن روایــات اعــالم میدارنــد کــه ماریــه در
را بــه پیامبــر(ص) خبــر داد.
 -1نیــز متقــي هنــدي« :471 / 11 ،إن جبریــل أتانــي فأخبرنــي أن اللــه قــد بــرأ ماریــة وقریبهــا ممــا وقــع فــي نفســي ،وبشــرني أن فــي بطنهــا
منــي غالمــا وأنــه أشــبه الخلــق بــي ،وأمرنــي أن أســمیه إبراهیــم وکنانــي بأبــي إبراهیــم .»...
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از طرفــی اساســیترین اشــکالی کــه از دیربــاز بــه روایــات افــک ماریــه وارد میشــد
ایــن بــود کــه چــرا ایــن دســته روایــات ،چــه در نســخه شــیعی و چــه در نســخه ســنی،
ســخنی از حــد زدن تهمتزننــدگان ،بــه میــان نمیآورنــد؟ ایــن اشــکال کــه پیامبــر(ص)
تهمتزننــده بــه همســرش را حــد نزنــد ،در صورتــی کــه آیــه قــذف در ترتیــب قــرآن قبــل
از آیــه افــک اســت ،بــه حــدی جــدی و اساســی بــه نظــر میرســید کــه از صــدر اســالم
تاکنــون ،همــواره روایــات افــک ماریــه در مواجهــه بــا روایــات افــک عایشــه بــه عقــب
رانــده میشــدند .امــا بــا اســتدالالتی کــه از نظــر گذشــت ،میبینیــم کــه ایــن اشــکال،
نــه تنهــا نقطــه ضعــف روایــات افــک ماریــه نیســت بلکــه نقطــه قــوت ایــن روایــات اســت
زیــرا گزارشــات قرآنــی دال بــر آننــد کــه اجــرای حــد بــر قاذفیــن بــر پیامبــر(ص) واجــب
نبــوده اســت .بنابرایــن پذیــرش عــدم وجــوب اجــرای حــد بــر قاذفیــن ،بــر پیامبــر(ص) کــه
از گزارشــات قرآنــی رویــداد افــک اســتنتاج میشــود ،اشــکال اساســی روایــات افــک
ماریــه را تبدیــل بــه نقطــه قــوت ایــن روایــات ،و صحــت روایــات افــک ماریــه را آشــکار
میســازد.

 .8نتایج مقاله
 .1داســتان اجــرای حــد قــذف توســط پیامبــر(ص) بــر تنهــا چهــار نفــر از کســانی کــه بــه
عایشــه تهمــت نــاروا زدنــد ،کــه از ادعاهــای روایــت مشــهور افــک عایشــه اســت ،در
تقابــل بــا گزارشــات قرآنــی رویــداد افــک اســت کــه نشــان میدهنــد تعــداد زیــادی
از مســمانان در ایــن تهمــت فراگیــر در گــروه شایعهســازان یــا شــایعهپراکنان قــرار

 -1و اگــر حــدی توســط پیامبــر اجــرا میشــد ،میبایســت گزارشــات متعــدد تاریخــی از جانــب منابــع متفــاوت موثــق مبنــی بــر حــد

خــوردن تعــداد زیــادی از مســلمانان (طبــق گــزارش قــرآن) وجــود میداشــت کــه نــدارد.
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 .2اعــالم قــرآن کریــم مبنــی بــر ایــن کــه تهمــت نــاروا بــه دروغ توســط عصبــهای
ســاخته و توســط مســلمانان دهــان بــه دهــان گشــته ،نشــان میدهــد آیــات شــامل
حکــم حــد قــذف ،تــا قبــل از اوج گرفتــن شــایعه نــازل نشــده بودنــد ،واال حداقــل
تــرس از وجــوب حــد بــر تهمتزننــده ،هــم ســازندگان تهمــت نــاروا و هــم کســانی
را کــه تهمــت را دهــان بــه دهــان انتقــال دادنــد ،از ایــن کار بــاز میداشــت.
 .3چــون آیــات قــذف پــس از اوج گرفتــن شــایعه نــازل شــدهاند ،و حکــم شــرعی
حــد عطــف بــه ماســبق نمیشــود ،زدن حــد قــذف بــه تهمتزننــدگان بــه همســر
پیامبــر(ص) ،بــر پیامبــر(ص) واجــب نبــوده اســت و ایشــان کســی را در ایــن رابطــه
حــد نزدهانــد.
َّ
َ َ ْ َ ُ َ ُ َ ِّ ً َ ُ َ ْ َ
َ
ٌ
ــه ع
ظيــم» نیــز نشــان
 .4عبــارت قرآنــی « ...و تحســبونه هينــا و هــو ِعنــد الل ِ
میدهــد مــردم نمیدانســتند تهمــت نــاروا بــه زن شــوهردار چــه گنــاه بزرگــی
اســت و آن را ســاده میانگاشــتند .ایــن مطلــب نیــز دال بــر آن اســت کــه حکــم
حــد تــا زمــان اوج گرفتــن شــایعه بــه آنــان و پیامبــر(ص) ابــالغ نشــده بــود و اجــرای
حــد در رویــداد افــک ،نــه وظیفــه پیامبــر(ص) بــوده اســت و نــه توســط ایشــان
انجــام شــده اســت.
 .5اجــرای حــد قــذف بــر چهــار نفــر بــا توجــه بــه گزارشــات قرآنــی از رویــداد افــک،
یــک دروغ تاریخــی بــزرگ و داســتانی ســاختگی اســت.
 .6روایــات افــک عایشــه بــه ســبب تقابــل کامــل بــا قــرآن در رابطــه بــا اجــرای حکــم
 .7روایــات افــک ماریــه ،کــه از جمــع روایــات افــک ماریــه در منابــع عامــه و خاصــه
حاصــل میشــوند ،و از حــد زدن کســی ســخن نمیراننــد ،در تطابــق بــا گزارشــات
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حــد قــذف توســط پیامبــر(ص) غیــر قابــل پذیرشــند.
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قرآنــی رویــداد افــک بــوده ،و بیشتریــن همخوانــی را بــا ســیاق آیــات در ســوره
نــور و نیــز آیــات دال بــر عصمــت پیامبــر(ص) دارنــد و مصــداق حقیقــی آیــات
افــک را مشــخص میکننــد.
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اول ،انتشــارات دار الكتــب العلميــة ،بيــروت1411 ،ش.
 -9حجتی ،سيد محمد باقر ،اسباب النزول ،چاپ چهارم ،انتشارات دفتر نشر فرهنگ اسامی ،تهران1374 ،ش.
 -10ذهبــی ،محمــد بــن احمــد ،تاريــخ االســام و وفيــات المشــاهير و األعــام ،تحقيــق عمــر عبــد الســام تدمــرى ،چــاپ
دوم ،دار الكتــاب العربــی ،بيــروت1413 ،ق1993/م.
 -11راغب اصفهانی ،حسين بن محمد ،مفردات ألفاظ القرآن ،چاپ يكم ،انتشارات دار الشامية ،بيروت1412 ،ق.
 -12زمخشــرى ،محمــود بــن عمــر ،الكشــاف عــن حقائــق غوامــض التنزيــل و عيــون األقاويــل فــی وجــوه التأويــل ،چــاپ
ســوم ،انتشــارات دار الكتــاب العربــی ،بيــروت1407 ،ق.
 -13ســيوطی ،عبدالرحمــن بــن ابیبكــر ،الــدر المنثــور فــی التفســير بالماثــور ،چــاپ اول ،انتشــارات کتابخانــه عمومــی
حضــرت آيــت اللــه العظمــی مرعشــی نجفــی ،قــم1404 ،ق.
 -14صاحــب بــن عبــاد ،إســماعيل بــن عبــاد ،المحيــط فــي اللغــة ،محقــق :محمــد حســن آل ياســين ،چــاپ اول ،انتشــارات
عالــم الكتــاب ،بيــروت 1414 ،ق.
 -15طباطبايــی ،ســيد محمــد حســين ،الميــزان فــی تفســير القــرآن ،چــاپ دوم ،انتشــارات مؤسســة األعلمــی للمطبوعــات،
لبنــان -بيــروت1390 ،ق.
ســوم ،انتشــارات ناصــر خســرو ،تهــران1372 ،ش.
 -17همو ،جوامع الجامع ،مصحح :گرجی ،ابوالقاسم ،چاپ اول ،انتشارات حوزه علميه قم ،قم1412 ،ق.
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 -16طبرســی ،فضــل بــن حســن ،مجمــع البيــان فــی تفســير القــرآن ،مصحــح :هاشــم رس ـولی و يــزدى طباطبايــی ،چــاپ

نآ تاریری دیرتان ی دیب ک

دا تار پ اص(دبما در روی ید یدح با تا س بس د یرشاا دقن 31 ///

 -18طبــرى ،محمــد بــن جريــر ،تاريــخ األمــم و الملوك(تاريــخ الطبــرى) ،مترجــم :ابــو القاســم پاينــده ،چــاپ پنجــم،
انتشــارات اســاطير ،تهــران1375 ،ش.
 -19همو ،جامع البيان فی تفسير القرآن( تفسير الطبرى) ،چاپ اول ،انتشارات دار المعرفة ،بيروت1412 ،ق.
 -20طريحــی ،فخرالديــن بــن محمــد ،مجمــع البحريــن ،محقــق :احمــد حســينی اشــكورى ،چــاپ ســوم ،انتشــارات
مرتضــوى ،تهــران1375 ،ش
 -21عاملی ،جعفرمرتضی ،حديث االفک ،چاپ اول ،مرکز نشر و ترجمه آثار عامه محقق ،تهران1396 ،ش.
 -22عســكرى ،ســيد مرتضــی ،نقــش عايشــه در احاديــث اســام ،ترجمــه محمــد جـواد کرمــی ،چــاپ اول ،ناشــر عامــه
عســكرى بــا همــكارى دانشــكده اصــول ديــن ،بیجــا1390 ،ش.
 -23فخــر رازى ،محمــد بــن عمــر ،التفســير الكبيــر( مفاتيــح الغيــب) ،چــاپ ســوم ،انتشــارات دار إحيــاء التــراث العربــی،
بيــروت 1420 ،ق.
 -24فراهيدى ،خليل بن أحمد ،العين ،چاپ دوم ،انتشارات هجرت ،قم1409 ،ق.
 -25قرائتی ،محسن ،تفسير نور ،چاپ اول ،انتشارات مرکز فرهنگی درسهايی از قرآن ،تهران1388 ،ش.
 -26قرطبی ،محمد بن احمد ،الجامع ألحكام القرآن ،چاپ اول ،انتشارات ناصر خسرو ،تهران1364 ،ش.
 -27قمی ،علی بن ابراهيم ،تفسير القمي ،چاپ سوم ،انتشارات دار الكتاب ،قم1363 ،ش.
 -28متقــی هنــدى  ،عــاء الديــن علــی ،کنــز العمــال فــی ســنن األقـوال واألفعــال ،محقــق :بكــرى حيانــی  -صفــوة الســقا،
چــاپ پنجــم ،انتشــارات مؤسســة الرســالة ،بیجــا1401 ،ق.
 -29نيشــابورى ،مســلم بــن الحجــاج ،صحيــح مســلم ،محقــق :محمــد فــؤاد عبــد الباقــی ،بیچــا ،انتشــارات دار إحيــاء
التــراث العربــی ،بيــروت ،بیتــا.
 -30مغنيه ،محمدجواد ،التفسير الكاشف ،چاپ اول ،انتشارات دار الكتاب اإلسامی ،قم1424 ،ق.
 -31مقريــزى ،أحمــد بــن علــی ،إمتــاع األســماع بمــا للنبــی مــن األحــوال و األمــوال و الحفــدة و المتــاع ،چــاپ اول،
انتشــارات دار الكتــب العلميــة ،قــم1420 ،ق.
 -32مكارم شيرازى ،ناصر و همكاران ،تفسير نمونه ،چاپ دهم ،انتشارات دارالكتب االساميه ،تهران1371 ،ش.

نرم افزارها
جامع تفاسير نور ،نسخه ،3مرکز تحقيقات کامپيوترى علوم اسامی.
مكتبه شامله ،نسخه  ،3/67اوقاف الشيخ محمد عبدالعزيز الراحجی ،مكتبه الملک فهد ،عربستان سعودى.
نورالسيره ،نسخه ،2مرکز تحقيقات کامپيوترى علوم اسامی.
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